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KÄYTTÖOPAS

LANGATTOMAT REITITTIMET

INTENO/GENEXIS
EX400 JA DG200
Tämän ohjeen avulla opit käyttämään reitittimiäsi, sekä tekemään
muutoksia langattoman reitittimesi asetuksiin, sekä valjastamaan
erilaisiin käyttötarkoituksiin.

EX400 DG200
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INTENO EX400 / GENEXIS EX400

KUVAUS JA MERKKIVALOT
Huom! Laitteessa on kosketusnäyttö.
Ota suojateippi laitteen mustan näytön päältä pois.
Suojateippi voi aiheuttaa virheellisen kontaktin
(tunnistaa kosketuksen) ja tällöin laite ei välttämättä
toimi oikein kaikissa tilanteissa.

EX400 on reititin/wlan-verkon tukiasema, jossa
on yksi LAN-portti (keltainen), joko langattomien
tukiasemien ketjuttamista varten tai muiden lait-
teiden, kuten tietokoneen langalliseen yhdistä-
miseen.

WAN-porttiin (punainen) yhdistetään ethernet-
kaapeli kuitupäätelaitteesta.

LaitteenWiFi toimii myös 802.11ac-standardin
mukaisesti. Laite tukee myös monia edistyneitä
ominaisuuksia.

MERKKIVALOT (JÄRJESTYKSESSÄ)
STATUS: Palaa vihreänä, kun laite on käynnissä ja toimii, punainen tarkoittaa vikatilaa.
Broadband: Palaa vihreänä tai keltaisena, kun internetyhteys on toiminnassa. Vilkkuu
kun
laite yrittää yhdistää verkkoon. Palaa punaisena kun yhteyttä ei saada muodostettua.
2.4G: Palaa vihreänä kun 2,4GHzWLAN-langaton yhteys on toiminnassa.
5G: Palaa vihreänä kun 5GHzWLAN-langaton yhteys on toiminnassa.
WPS: Tämä on myös kosketusnappi. Merkkivalo osoittaa kunWPS on aktiivisena.
Painamalla tästä kohtaa aktivoidaanWPS.WPS on yhden painalluksen yhdistäminen
langattomiin laitteisiin, kuten kännyköihin. Et tarvitse verkon nimeä tai salasanaa, kun
käytät tätä toimintoa. Myös yhdistettävän langattoman laitteen on tuettavaWPS-
ominaisuutta.



Huom! Laitteessa on kosketusnäyttö. Ota
suojateippi laitteen mustan näytön päältä pois.
Suojateippi voi aiheuttaa virheellisen kontaktin
(tunnistaa kosketuksen) ja tällöin laite ei
välttämättä toimi oikein kaikissa tilanteissa.

DG200 on reititin/wlan-verkon tukiasema, jossa on neljä LAN-porttia (keltaiset)
muiden laitteiden esim. tietokoneen langalliseen yhdistämiseen. Voit myös yhdistää
muita verkkolaitteita LAN-portteihin, kuten useampia Inteno-tukiasemia.

WAN-porttiin (punainen) yhdistetään ethernet-kaapeli kuitupäätelaitteesta.

Laitteen WiFi toimii myös 802.11ac-standardin mukaisesti. Laite tukee myös monia
edistyneitä ominaisuuksia.

INTENO DG200 / GENEXIS DG200

KUVAUS JA MERKKIVALOT
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MERKKIVALOT (JÄRJESTYKSESSÄ)

Valojen kohdalla ei lue mitään, toiminnot ilmaistaan pelkästään symbolein.

Rengas (STATUS): Palaa vihreänä, kun laite on käynnissä ja toimii, punainen tarkoittaa
vikatilaa.
Haarukka yhdellä pisteellä (WAN): Palaa vihreänä, kun verkkoyhteys on toiminnassa.
Punainen tarkoittaa verkkoyhteyden vikaa.

Maapallo (INTERNET): Palaa vihreänä, kun internetyhteys on toiminnassa. Punainen
tarkoittaa internetyhteyden vikaa.

Antenni: Palaa vihreänä kun pelkästään 2,4GHz WLAN-langaton yhteys toimii, palaa
sinisenä kun sekä 2.4Ghz että 5GHz langattomat yhteydet toimivat. Valo ei pala lainkaan,
kun langaton yhteys on pois käytöstä.

Haarukka kahdella pisteellä (LAN): Palaa vihreänä kun LAN-portteihin on kytketty
laitteita (LAN1-LAN4), ei pala jos laitteita ei ole yhdistetty.

Avaimen kuva (WPS): Tämä on myös kosketusnappi. Merkkivalo osoittaa kun WPS on
aktiivisena. Painamalla tästä kohtaa aktivoidaan WPS. WPS on yhden painalluksen
yhdistäminen langattomiin laitteisiin, kuten kännyköihin. Et tarvitse verkon nimeä tai
salasanaa, kun käytät tätä toimintoa. Myös yhdistettävän langattoman laitteen on
tuettava WPS-ominaisuutta.

Kahta alempaa merkkivaloa ei tarvitse huomioida, toiminnot eivät ole käytössä.
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LANGATON VERKKO
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LANGATTOMAN YHTEYDEN
TUNNUKSET
Langattoman verkon tunnus (Network name) on ilmoitettu laitteen pohjassa
olevassa tarrassa.

Laitteiden mukana toimitetaan myös irrallinen tarra, josta tunnukset myös löytyvät.
Tarran voi kiinnittää itse minne haluaa.

Tarrasta löytyy myös langattoman verkon oletussalasana (WiFi-Key).
Tarrasta löytyy myös QR-koodi, jolla tunnukset voi lukea älylaitteella ilman
kirjoittamista, mutta huomaa, että tällä tavalla voit yhdistää vain pääverkonnimeen.

VERKON TUNNUKSET
EX400 ja DG200 toimivat kahdella eri taajuudella, 2.4 ja 5GHz.

Oikealla näkyvässä kuvassa verkon nimen
Inteno-82EE alla ovat molemmat taajuudet, tähän
yhdistämällä laitteet valitsevat itse signaalin
voimakkuuden mukaan kumpaa taajuutta käyttävät.

2.4GHz ja 5GHz ovat myös erikseen, joihin
yhdistämällä voi lukita jompaan kumpaan
taajuuteen. 5GHz on nopeampi ja 2.4Ghz
yhteensopiva vanhempien laitteiden kanssa, sekä
yltää hieman pidemmälle.

Ongelmatilanteessa voit koettaa eri vaihtoehtoja.

QR-koodi

Langattoman verkon tunnus
(Network Name)

Verkon salasana (WiFi-Key)
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HALLINTA
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HALLINTAAN PÄÄSY

1. TALOUDET, JOISSA ON DZS-KUITUPÄÄTELAITE
EX400 tai DG200 saa sisäverkon osoitteen päätelaitteelta, jonka vuoksi täytyy ensin
kirjautua päätelaitteen hallintaan ja etsiä langattoman reitittimen kirjautumisosoite
sieltä.

Tarvitset tähän tietokoneen, joka on samassa verkossa kuitupäätelaitteen ja EX400
tai DG200 kanssa.

1. Avaa tietokoneella internetselain

2. Kirjoita osoitekenttään
DZS-päätelaitteen hallinnan
osoite 192.168.1.1

3. Kirjaudu sisään tunnuksilla
”user” ja ”user”

4. Status DHCP-valikosta löytyvät
kotiverkkosi kaikki laitteet.

5. Etsi listasta Inteno-laitteesi ja
tarkista, että sen ”Active”-tila on
True, eli osoite on aktiivinen

6. IP Address-kohdasta löytyy
IP-osoite, jolla laitteen hallintaan
pääsee kirjautumaan



2. TALOUDET, JOISSA DG200 PÄÄTELAITTEENA
DG200 toimii verkon reitittävänä
laitteena ethernet- ja VDSL-kohteissa
(jotkin taloyhtiöt).

DG200 on reitittävä, joten sillä on aina
oletusosoite 192.168.1.1

3. KIRJAUTUMINEN EX400 JA DG200
HALLINTAAN
1. Kirjoita osoitekenttään DZS-päätelaitteen hallinnasta löytynyt Inteno EX400-

laitteen osoite, jonka selvitit tämän kappaleen ohjeiden avulla

2. Kirjaudu sisään oletustunnuksilla ”admin” ja ”admin”
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EX400 LANGATTOMANA TAI
LANGALLISENA TOISTIMENA
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EX400 TOISTIMENA
EX400 toimii halutessasi toistimena, jolloin asentamalla useamman laitteen, voit
laajentaa kotisi langatonta verkkoa.

Kaikkiin kotisi EX400-reitittimiin asetetaan samat langattoman verkon tunnukset,
jolloin laitteesi yhdistävät automaattisesti vahvimpaan signaaliin ja yhteys pysyy
hyvälaatuisena koko asunnossasi.

Tämä on tarpeen, jos langaton signaali ei kuulu kunnolla. Ongelmia kuuluvuuden
kanssa on varsinkin suurissa taloissa, sekä kivitaloissa.

Paksu kiviseinä estää
signaalia

ONGELMA RATKAISU
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MITEN EX400 ON PARAS ASETTAA TOISTIMEKSI?
EX400 voi toimia joko langattomana tai langallisena toistimena.

Ehdottomasti paras vaihtoehto on käyttö langallisena toistimena, jossa
lisälaitteena toimiva EX400 yhdistetään johdolla päätelaitteeseen (tai muuhun
fyysisesti valokuituun kytkettyyn reitittimeen tai kytkimeen), samalla lailla kuin jo
aiemmin toiminnassa ollut langaton reititin.

1. LANGALLINEN TOISTIN
EX400 yhdistetään päätelaitteseen (tässä tapauksessa DZS 2425A1) EX400

punaisestaWAN-portista päätelaitteen LAN-porttiin. Samoin toistimena toimiva
toinen EX400 yhdistetään EX400WAN-portista päätelaitteen LAN-porttiin.
Johtona käytetään ethernet-kaapelia (Suositus vähintään luokkaa CAT 6 UTP).

Huom! Taloyhtiökohteissa päätelaitteena
voi olla myös DG200!
DG200 tapauksessa toimitaan kuitenkin
samoin, EX400 toistin yhdistetään LAN-
porttiin, eroavaisuus on vain siinä että
DG200 itsessään toimii langattoman
reitittimenä ja EX400:t toistimina.

Päälaite

Toistin

DG200

Ethernet-verkkokaapeli
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2. LANGATON TOISTIN
EX400 yhdistetään päätelaitteeseen (tässä tapauksessa DZS 2425A1) ja EX400
punaisestaWAN-portista päätelaitteen LAN-porttiin.
Toistimena toimivaa EX400:aa ei yhdistetä kaapelilla, vaan se ottaa päälaitteen
signaalin langattomasti vastaan, sekä välittää eteenpäin.
Asetusten muokkausta varten myös langaton toistin on kuitenkin ensin kytkettävä
johdolla päätelaitteeseen, kun muokkaus on valmis, voidaan laite irroittaa.

Huom!
Langaton toistin välittää
eteenpäin sen signaalin,
minkä saa, eli signaali
vaimenee matkalla,

samalla vaimenee myös
toistimen

maksimisiirtonopeus!

Huom!
Käytä langattomana

toistimena vain EX400-
laitetta. DG200 voi toimia
toistimena, mutta tukee
vain hitaampaa 2,4GHz

taajuutta.

Päälaite

Toistin

Päälaite

Signaali
vaimenee

Hyvä
kuuluvuus

Esimerkki hyvästä ja huonosta langattoman toistimen asettelusta

Langaton toistin



AUTOMAATTINEN ASETUS TOISTIMEKSI
Inteno EX400-langattoman reitittimen voi asettaa toistimeksi käyttäen laitteisiin
sisäänrakennettua paritustoimintoa.

TOISTIMEKSI ASETTAMINEN,

KUN PÄÄTELAITTEENA ON DZS-VALOKUITUPÄÄTELAITE

HUOM! Laitteiden on oltava tehdastilassa, eli jos sinulla oli jo yksi EX400
langattomana reitittimenä, irroita yhteys päätelaitteesta (verkkokaapeli EX400 WAN-
liittimestä ja DZS-päätelaitteen GE-liittimestä). Tämän jälkeen tee laitteelle resetointi
tehdasasetuksille.

1. Kytke verkkokaapeli päälaitteen LAN-portista (keltainen) uuden toistinlaitteen
WAN-porttiin (punainen)

2. Paina toistinlaitteesta WPS-nappia niin kauan aikaa pohjassa että merkkivalojen
vilkkuminen loppuu ja kaikki valot palavat (n. 10 sekuntia).

3. Paina päälaitteen WPS-nappia niin kauan aikaa, että merkkivalot alkavat
vilkkumaan (1-2 sekuntia).

4. Odota, että laitteet synkronoivat asetukset, eli merkkivalojen vilkkuminen lakkaa,
kaikki valot vilkkuvat muutoksen aikana.

Ethernet-verkkokaapeli
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Päälaite Toistin



5. Nyt toistinlaitteen verkonnimet ja salasanat ovat samat kuin päälaitteessa.

6. Irroita johto laitteiden väliltä ja kytke päälaite DZS-päätelaitteeseen (EX400 WAN-
porttiin ja DZS-päätelaitteessa GE-porttiin).

7. Jos haluat käyttää toistavaa laitetta langattomana toistimena, ei toistavaan
EX400:aan tarvitse kytkeä verkkokaapelia. (Ks. Sivu 15.)

8. Jos haluat käyttää toistavaa laitetta langallisena toistimena, kytke verkkokaapeli
toistavasta laitteesta DZS-valokuitupäätelaitteeseen. (Ks. Sivu 14.)

HUOM! WPS-valo voi jäädä vilkkumaan. Tässä tapauksessa sammuta laitteista
virta ja käynnistä ne uudelleen. Laitteet ovat toiminnassa kun molemmissa EX400
palaa internet-valo (maapallo) keltaisena.

HUOM! Älä hätäile! Tilamuutoksessa kestää hetken, lisäksi verkkoon yhdistäminen
voi myös kestää muutaman minuutin. Jos ei onnistunut, aloita alusta tai tee
muutos manuaalisesti kappaleessa ”Käsin asettaminen toistimeksi” kerrotulla
tavalla (s. 18).

TOISTIMEKSI ASETTAMINEN,

KUN PÄÄTELAITTEENA ON INTENO DG200

Taloyhtiöt, joissa on joko ethernet- tai VDSL-verkko.
1. Kytke uusi toistin verkkokaapelilla (EX400) laitteen WAN-portista (punainen)

päätelaitteen DG200 LAN-porttiin (keltainen).

2. EX400 toistavan laitteen kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, kun vilkkuminen
lakkaa ja internet-valo (maapallo) palaa keltaisena, on synkronointi valmis.
Uuden laitteen langattomien verkkojen nimet ja salasanat ovat nyt samat kuin
päätelaitteen DG200 nimet ja salasanat ja laite on toistavassa tilassa.

3. EX400 on nyt langallinen toistin.

4. Langattomaksi toistimeksi EX400 saa nyt vain irroittamalla verkkokaapelin
laitteiden väliltä. Hetken kuluttua EX400 internet-valo syttyy keltaisena ja
langaton yhteys on valmis.

17
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UUDEN LAITTEEN ASETUSTEN MUOKKAUS
1. Avaa langattoman verkon muokkaus klikkaamalla verkon muokkausnappia.

Huom! Jos hallinta on englanniksi, voit vaihtaa kielen suomeksi rullaamalla
aloitusnäytön alareunaan ja klikkaamalla kielivalintaa.

KÄSIN ASETTAMINEN TOISTIMEKSI
EX400 asetetaan toistimeksi kirjautumalla laitteen hallintaan ja asettamalla verkon
tunnukset ja salasanat samoiksi päälaitteen kanssa. KS. Sivu 10, Hallintaan pääsy.
Helpoiten tämä tapahtuu kirjautumalla molempien laitteen hallintaan, kopioimalla
päälaitteesta tunnukset ja salasasanat ja liittämällä ne uuteen laitteeseen.

Kirjauduttuasi laitteiden hallintaan, muutos onnistuu WiFi-valikon WiFi verkot
kohdasta.

1.
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2. 3.

4.

2. Verkon nimen muokkaus avautuu, tässä ikkunassa muokataan WiFi-verkon nimi
(SSID) ja WiFi salasana

3. Muuta uuden laitteen kaikkien verkkojen nimet samoiksi kuin alkuperäisessä
laitteessa. Huom! Jokainen verkon nimi on oltava täysin samoin kirjoitettu kuin
alkuperäisessä laitteessa, siksi suosittelen kopioimaan ja liittämään, sen sijaan
että kirjoitat käsin.

4. Muuta salasana samoiksi kuin alkuperäisessä laitteessa. Huom! jokaisessa
verkon nimessä on oltava täysin sama salasana!

5. Lopuksi, klikkaa hallintasivun alareunasta ”Ota käyttöön”
ja odota kunnes muutokset tulevat voimaan

6. Nyt langattomia verkkoja esimerkiksi kännykällä selatessasi, pitäisi näkyvissä olla
ainoastaan ensimmäisen laitteesi verkkonimet
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KEHITTYNEET OMINAISUUDET
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DYNAAMINEN DNS-PALVELUT
(DDNS)
Joskus voi olla tarvetta päästä omaan kotiverkkoon myös etänä, esimerkiksi
kotiautomaation hallintaa- tai omalle tiedostoserverille pääsyä varten.

Pääsyä helpottamaan on mahdollista käyttää Dynamic DNS-palveluita, joissa
ulkoverkosta pääsee yhdistämään yksinkertaisesti internetosoitteella (domain). Se
on helpompi muistaa kuin IP-osoite. Lisäksi Dynamic DNS-palveluiden IP-
osoitetietoja voi tarvittaessa päivittää automaattisesti, jos ulkoinen IP-osoite vaihtuu.

Automaattisen IP-osoitteen päivityksen DDNS-palveluun voi toteuttaa esimerkiksi
Inteno EX400:n tai DG200:n Dynamic DNS-toiminnolla, joka löytyy laitteen
hallintavalikosta. Tässä ohjeessa kerrotaan miten tämä tapahtuu.

Huom! Oman kotiverkon avaaminen ulkomaailmaan on riskialtista ja voit
pahimmassa tapauksessa ja väärin toteutettuna, tai laitteilla, joissa on
tietoturvaongelmia tietämättäsi päästää hyökkääjät omaan kotiverkkoosi,
jolloin omien tietokoneiden tiedot, valvontakamerakuvat ynnä muut
kotiverkkoosi kytkettyjen laitteiden tiedot ja ohjaus voivat joutua vääriin
käsiin!
Napapiirin Kuituverkot Oy, sekä Napapiirin Energia ja Vesi, sekä muut
yksityiset tai yritystahot, sekä henkilöstö, eivät ole millään lailla vastuullisia
omasta toiminnastasi tai laitemäärityksistä johtuvista vahingoista!

123.123.123.123→ testiosoite.dy.fi
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DDNS-PALVELUT REITITTIMEN HALLINNASSA
DDNS-palvelut löytyvät verkkohallinnan valikosta Verkko→ Palvelut→ DDNS



DDNS-PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO
Valikossa voi olla malliprofiileja valmiina pari kappaletta. Poista ne klikkaamalla
profiilia ja sitten Poista-nappia.

Voit halutessasi lisätä myös enemmän kuin yhden DDNS-palvelun, esimerkiksi jos
haluat varmistaa, että toinen toimii, jos toiseen palveluun ei jostain syystä ole
pääsyä.

Tässä esimerkissä käytämme ilmaista suomalaista dy.fi-palvelua (www.dy.fi).
1. Luo tunnukset dy.fi-palveluun ja varaa uusi dy.fi-nimi, huomaa, että ei kannata

tehdä nimestä julkista, jos se on vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Palvelussa voi
myös linkittää jo omistamasi domainin

2. Mene EX400 tai DG200 hallintaan ja DDNS-palveluihin
3. Lisää uusi palvelu Lisää-napilla

4. Jos olet reitittävän laitteen takana, kuten DZS-valokuitupäätelaite, siirry kohtaan
5. Jos taas sinulla on DG200 reitittävänä laitteena, siirry kohtaan 6

5. Reitittävän laitteen takana EX400 tai DG200 ei saa julkista osoitetta, joten se on
selvitettävä, julkinen IP-osoite selviää kysymällä se internetpalvelusta. Hallinta
ehdottaa käyttämään dyndns.comin palvelua, joten käytetään sitä. IP-osoitteen
hakutavaksi asetamme ”Web” ja ”Syötä verkkosivun osoite IP-kyselyä
varten”-kohtaan laitetaan osoite ”http://checkip.dyndns.com/”, siirry nyt
kohtaan 7.

6. Siltaavan laitteen takana EX400 tai DG200 saa julkisen osoitteen, joten voimme
selvittää sen tarkistamallaWAN-liitännästä. Aseta ”IP osoitteen hakutavaksi”
”Verkko” ja ”Valitse yhteys”-kohtaan ”wan”. Tämä antaa dy.fi-palvelulle IPv4-
osoitteen. Voit myös tehdä toisen palvelun ja lisätä sille ”Valitse yhteys”-
kohtaan ”wan6” jolloin dy.fi saa myös IPv6-osoitteen, jos sellainen on tarjolla.

7. Valitse ”Palveluntarjoaja”-kohtaan dy.fi
8. ”Toimialue”-kohtaan ja ”Lookup Host”-kohtaan tulee dy.fi-domainisi, jonka loit

aiemmin dy.fi-palvelussa. Esimerkiksi ”testiosoite.dy.fi”
9. ”Käyttäjä”-kohtaan sähköpostiosoite, jota käytit dy.fi-tilin luomiseen
10. ”SIP salasana”-kohtaan dy.fi-salasanasi
11. ”Käytä HTTPS:ää” kannattaa laittaa päälle, niin DDNS-kutsut välittyvät dy.fi-

palveluun salattuina

12. Klikkaa alareunasta ”Ota käyttöön”
13. Jos tiedot on oikein ja dy.fi-palvelu- ja alidomain rekisteröity, tulee DDNS-

palvelun ”Käynnissä”-kohtaan ”TRUE”
14. Voit tarkistaa Internetpalveluista oman julkisen IP:si, esim.

http://checkip.dyndns.com ja dy.fi-domainisi IP:nWHOIS IP-palvelusta
(Googlella löytää niitä roppakaupalla) tarkistaaksesi onko DDNS toiminnassa ja
antaako oikean osoitteen. Dy.fi-palvelusta näkee myös domainiisi sidotun
IP-osoitteen.
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Sisältö, taitto:
Janne Miettunen, Profugus Oy

www.profugus.fi



YHTEYSTIEDOT
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8 – 20.

Myyntipisteemme
Kauppakeskus Revontuli, kauppakäytävä
Koskikatu 27, 
96100 Rovaniemi
Aukioloajat:  maanantai 10.00-16.00
  keskiviikko 10.00-16.00
  perjantai 10.00-16.00

Asiakaspalvelu
puh. 016 331 6560
laajakaista@neve.fi

Neve Chat
Palvelee arkisin klo 8.00-20.00 osoitteessa 
www.neve.fi/chat 

Vikailmoitukset
puh. 016 331 6566
www.neve.fi/asiakaspalvelu/vikailmoitus

Häiriötiedotteet
www.neve.fi
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